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Sinteza propunerilor și obiecțiilor 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

(în baza raportului de expertiză anticoruție) 

№ Textul din proiect Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 
1. 10. Funcțiile de bază ale 

Administrației sunt: 

m) asigurarea, prin 

serviciile specializate, 

exercitării funcțiilor 

organelor de constatare în 

conformitate cu 

prevederile legislației 

procesual-penale și 

contravenționale. 

     Obiecții: 

     Norma analizată stabilește atribuții improprii 

pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, 

care în același timp generează un conflict de norme 

cu prevederile cadrului normativ contravențional 

în vigoare. 

Dacă analizăm per ansamblu cadrul normativ ce 

reglementează procedura contravențională, rezultă 

că atribuirea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor a competențelor de examinare a 

cauzelor contravenționale este lipsită de o 

justificare viabilă. 

Conform art.393 alin.(1) din Cod contravențional 

"Sunt competente să soluționeze cauzele 

contravenționale: a) instanța de judecată; b) 

procurorul; c) comisia administrativă; d) agentul 

constatator (organele de specialitate specificate la 

art.400-42310).". În sensul dat, Administrația 

Națională a Penitenciarelor nu se regăsește în lista 

autorităților, specificate la art.400-42310 din Cod 

contravențional. 

Pericolul coruptibil constă în crearea premiselor 

pentru alegerea abuzivă a normei „convenabile" 

care se va aplica într-o situație concretă, iar 

funcționarul desemnat din cadrul Administrației, 

ce se va bucura de dreptul de a exercita calitatea de 

     Se acceptă. 

 

lit. m) pct. 10 din proiectul Regulamentului va 

avea următorul conținut 

 

    „m) asigurarea, prin serviciile specializate, 

exercitării funcţiilor organelor de constatare în 

conformitate cu prevederile legislaţiei 

procesual-penale;” 
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agent constatator, va deține discreții exagerate de 

examinare a cauzelor 

contravenționale. 

Caracterul lacunar al proiectului va face 

imposibilă tragerea la răspundere a factorilor de 

decizie, care la implementare vor conștientiza 

impunitatea lor pentru abuzurile săvârșite în 

procesul de aplicare, și deci astfel, va perpetua 

săvârșirea abuzurilor de serviciu. 

     Recomandări: 

     Excluderea sintagmei "și contravenționale"din 

pct. 10 lit. m) din proiectul Regulamentului 

2. 11. Administrația investită 

cu următoarele drepturi: 

20) să țină evidența 

personalului sistemului 

administrației 

penitenciare, să 

întocmească și țină 

dosarele personale a 

corpului de ofițeri din 

cadrul sistemului 

administrației 

penitenciare și a 

personalului care 

activează în cadrul 

Administrației; 

22) să asigure integritatea 

morală a personalului, 

constatarea cazurilor de 

încălcare a interdicțiilor 

și restricțiilor de aflare în 

serviciu, combaterea în 

     Obiecții:  

Pct.11 subpct.20) din proiect operează cu termeni 

diferiți de cei prevăzuți în Legea nr.300/2017 cu 

privire la sistemul administrației penitenciare, care 

la art.17 alin.(1) statuează că "Personalul din 

cadrul sistemului administraţiei penitenciare este 

constituit din funcţionari publici cu statut special 

şi personal contractual." 

De asemenea, expresia de genul "corupției și altor 

infracțiuni asimilate actelor de corupție" utilizată 

la pct.11 subpct.22) contravine normelor curpinse 

în Legea integrității nr.82/2017, care la art.45 

alin.(1) statuează că "Actele conexe actelor de 

corupţie reprezintă infracţiuni şi contravenţii, 

săvîrşite în sectorul public şi în cel privat, a căror 

sancţionare este prevăzută de Codul penal și Codul 

contravențional". 

Pericolul coruptibil constă în faptul că, la aplicare, 

terminologia utilizată neunifom poate provoca 

practici vicioase de interpretare a sensului normei, 

și anume: tratarea ca fenomene diferite a aceluiași 

Se acceptă parțial. 

 

La subpct. 22) pct. 11 din proiectul 

Regulamentului sintagma „favoritismului, 

corupției și altor infracțiuni asimilate actelor de 

corupție" se substituie cu sintagma "actelor de 

corupție și actelor conexe actelor de corupție". 

 

Cu referirea la obiecții formulate pe marginea 

subpct. 20) pct. 11 din proiectul Regulamentului 

precizăm că în conformitate cu prevederile art. 

17 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare, personalul 

sistemului este constituit din funcţionari publici 

cu statut special şi personal contractual. 

Astfel, pornind de la competențele 

Administrației în ceea ce privește controlul 

ierarhic superior asupra tuturor subdiviziunilor 

subordonate, inclusiv prin prisma controlului 

privind managementul resurselor umane, 

Administrația urmează a fi investită cu dreptul 
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cadrul sistemului 

administrației 

penitenciare a 

favoritismului, corupției și 

altor infracțiuni asimilate 

actelor de corupție, 

prevenirea și combaterea 

torturii, altor forme de 

tratament inuman ori 

degradant față de 

persoanele aflate în 

instituțiile 

penitenciare, precum și a 

violenței între deținuți; 

fenomen din cauza confuziei provocate de numirea 

în moduri diferite a personalului din cadrul 

sistemului administrației penitenciare şi actului de 

corupţie, or reieșind din prevederile Legii 

nr.317/2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, Guvernul adoptă hotărâri 

pentru organizarea executării legilor. 

     Recomandări: 

     La pct.11 subpct.20), sintagma "corpului de 

ofițeri" se substituie cu sintagma "funcționarului 

public cu statut special". 

La pct.11 subpct.20), după cuvîntul "personalului" 

se introduce cuvântul "contractual". 

 

La pct.11 subpct.22), sintagma "favoritismului, 

corupției și altor infracțiuni asimilate actelor de 

corupție" se substituie cu sintagma "actelor de 

corupție și actelor conexe actelor de corupție". 

de a ține evidența, inclusiv electronică,  a 

întregului personal al sistemului și nu doar a 

celui contractual.  

În ce privește ținerea dosarelor personale ale 

funcționarilor din corpul de ofițeri, precizăm că 

funcționarii publici cu statut special din cadrul 

sistemului administrației penitenciare se împart 

în două categorii (art. 19 din Legea nr. 300/2017) 

și anume: corpul ofițerilor și corpul agenților.  

Așa fiind, ținând cont de  competențe privind 

managementul resurselor umane în sistemul 

administrației penitenciare (art. 29 din Legea nr. 

300/2017), funcționarii publici cu statut special 

din corpul ofițerilor vor fi numiți prin ordinul 

directorului Administrație, iar cei din corpul 

agenților vor fi numiți prin ordinului 

conducătorului subdiviziunii în care vor fi 

încadrați. 

Prin urmare, Administrația Națională a 

Penitenciarilor, având calitatea de angajator 

pentru corpul ofițerilor, va întocmi și ține 

dosarele personale ale acestor categorii de 

funcționari. 

 

 

 

                     

MINISTRU                                                                                     Victoria IFTODI 

 


